
Strooier SP10 duwboom
• Compact loopmodel voor rondom huis.
• Kunststof trechter, stalen tandwielen.
• Capaciteit: 19 L / 23 kg.
• Strooibreedte variërend van 1 tot 3 mtr.

€ 210,00

ZOUTSTROOIERS

€ 254,10

incl. BTW

Strooier SPT50 duwboom (Small)
• Loopmodel voor handmatig gebruik.
• Capaciteit: 42 L / 55 kg.
• Strooibreedte variërend van 1 tot 6 mtr.
• Keuze uit drie soorten trechters:  

staal, roestvaststaal of kunststof.

vanaf € 490,00 € 592,90

incl. BTW

Strooier SPT100 duwboom (Medium)
• Loopmodel voor handmatig gebruik.
• Capaciteit: 105 L / 135 kg.
• Strooibreedte variërend van 1 tot 6 mtr.
• Keuze uit drie soorten trechters:  

staal, roestvaststaal of kunststof.

vanaf € 520,00 € 629,20

incl. BTW

Strooier SPT50 trekboom (Small)
• Voor achter zitmaaier of kleine trekker.
• Capaciteit: 42 L / 55 kg.
• Strooibreedte variërend van 1 tot 6 mtr.
• Keuze uit drie soorten trechters:  

staal, roestvaststaal of kunststof.

vanaf € 490,00 € 592,90

incl. BTW

Strooier SPT100 trekboom (Medium)
• Voor achter zitmaaier of kleine trekker.
• Capaciteit: 105 L / 135 kg.
• Strooibreedte variërend van 1 tot 6 mtr.
• Keuze uit drie soorten trechters:  

staal, roestvaststaal of kunststof.

vanaf € 520,00 € 629,20

incl. BTW

Strooier SPT160 trekboom (Large)
• Voor achter zitmaaier of kleine trekker.
• Capaciteit: 149 L / 180 kg.
• Strooibreedte variërend van 1 tot 6 mtr.
• Keuze uit drie soorten trechters:  

staal, roestvaststaal of kunststof.

vanaf € 600,00 € 726,00

incl. BTW

Strooier P100 PTO (Medium)
• Montage in de driepuntsaansluiting.
• Capaciteit: 105 L / 135 kg.
• Strooibreedte variërend van 2 tot 7 mtr.
• Inclusief aftakas.
• Keuze uit drie soorten trechters:  

staal, roestvaststaal of kunststof.

vanaf € 575,00 € 695,75

incl. BTW

Strooier P160 PTO (Large)
• Montage in de driepuntsaansluiting.
• Capaciteit: 149 L / 180 kg.
• Strooibreedte variërend van 2 tot 7 mtr.
• Inclusief aftakas.
• Keuze uit drie soorten trechters:  

staal, roestvaststaal of kunststof.

vanaf € 620,00 € 750,20

incl. BTW

Strooier SP300 PTO (XLarge)
• Montage in de driepuntsaansluiting.
• Capaciteit: 250 L / 325 kg.
• Strooibreedte variërend van 6 tot 14 mtr.
• Inclusief aftakas.
• Keuze uit twee soorten trechters:  

staal of kunststof.

vanaf € 635,00 € 768,35

incl. BTW

Strooier SP500 PTO (XXLarge)
• Montage in de driepuntsaansluiting.
• Capaciteit: 350 L / 480 kg.
• Strooibreedte variërend van 6 tot 14 mtr.
• Inclusief aftakas.
• Keuze uit twee soorten trechters:  

staal of kunststof.

vanaf € 660,00 € 798,60

incl. BTW

Strooier 196-036-000 trekboom
• Voor achter zitmaaier of kleine trekker.
• Capaciteit: 80 kg.
• Strooibreedte tussen 3 en 3,6 mtr.
• Grote luchtbanden voor gemakkelijk 

manouvreren.

De Rondini strooiers zijn uit te breiden met de volgende accessoires:
• Afstandsbediening om d.m.v. een kabel de strooier te bedienen vanaf de tractor of zitmaaier (voor 

trekboom en PTO versies).
• Verstelbare strooiplaat voor het instellen van de strooibreedte, ook verkrijgbaar in RVS.
• Afdekzeil voor over de trechter.
• Roermechanisme.
• Verlichting.

ACTIE tot 01-03-’21

GRATIS STROOIZOUT
(zak 25 kg t.w.v. € 10,00) 

bij aankoop van een strooier van 
Rondini of AgriFab€ 453,72 € 549,00

incl. BTW

Afgebeelde machines kunnen optionele uitrusting bevatten.



Neem contact op met een van onze vestigingen voor meer informatie

ELST • Bemmelseweg 64, 6662 PC Elst • 0481 371 423 • elst@lozeman.nl
LOTTUM • Markt 14, 5973 NR Lottum • 077 463 23 41 • lottum@lozeman.nl
SMILDE • Rijksweg 96, 9422 CG Smilde • 0592 430 041 • smilde@lozeman.nl

Veegmachine P55 compleet
• Complete machine: tweewielige tuintractor 

inclusief frontveger en sneeuwkettingen.
• Met 4,5 pk Honda benzinemotor.
• Werkbreedte borstel 105 cm (ø30 cm).
• Borstel is naar links en rechts verstelbaar.

ACTIE zolang de voorraad strekt

€ 950,00   (€ 1150,00 incl. BTW)

Veegborstel Ferrari
• Frontveger passend op de tweewielige  

Ferrari tractoren uit de 300- en 500-serie.
• Werkbreedte veger: 100 cm breed (ø50 cm).
• Naar links en rechts verstelbaar.

vanaf € 1535,00 € 1857,35

incl. BTW

Sneeuwschuif P70
• Sneeuwschuif om voorop de tweewielige 

tuintractor P70 te monteren.
• Werkbreedte schuif 85 cm.

€ 250,00 € 302,50

incl. BTW

Sneeuwschuif Ferrari
• Sneeuwschuif passend op de tweewielige 

Ferrari tractoren uit de 300- en 500-serie.
• Werkbreedte schuif 100 cm.
• Naar links en rechts verstelbaar vanaf de 

stuurboom.

€ 775,00 € 937,75

incl. BTW

Sneeuwschuif Del Morino LF
• Voor montage voorop de trekker.
• Mechanische verstelling naar links/rechts.
• Met veren voor obstakelbeveiliging.
• Keuze uit drie maten:  

125, 150 of 175 cm breed.

vanaf € 1795,00 € 2171,95

incl. BTW

Sneeuwschuif Bonatti LSN
• Voor montage in de fronthef van de trekker.
• Hydraulische verstelling naar links/rechts.
• Met veren voor obstakelbeveiliging.
• Keuze uit vier maten:  

125, 170, 200 of 250 cm breed.

vanaf € 2195,00 € 2655,95

incl. BTW

Sneeuwschuif Bonatti LP
• Voor montage voorop de trekker.
• Hydraulische verstelling naar links/rechts.
• Met veren voor obstakelbeveiliging.
• Keuze uit zes maten:  

125, 150, 175, 200, 225 of 250 cm breed.

vanaf € 2870,00 € 3472,70

incl. BTW

Sneeuwblazer Ferrari
• Sneeuwblazer passend op de tweewielige 

Ferrari tractoren uit de 300- en 500-serie.
• Uitworpkanaal is 180° draaibaar vanaf de 

stuurboom.
• Keuze uit twee maten: 60 of 70 cm breed.

vanaf € 1095,00 € 1324,95

incl. BTW

SNEEUWSCHUIVEN, SNEEUWBLAZERS EN VEEGMACHINES

Veegmachine Cramer NIMBUS
• Volledig elektrisch met 82V accu:  

geen herrie en uitlaatgassen meer!
• Werkbreedte borstel 60 cm (ø25cm).
• Zeer wendbaar en licht (slechts 30 kg).
• Stuurbeugel in hoogte verstelbaar.

€ 825,60* € 999,00*

incl. BTW

Veegmachine Cramer DOMUS
• Volledig elektrisch met 82V accu:  

geen herrie en uitlaatgassen meer!
• Werkbreedte borstel 70 cm (ø30 cm).
• Borstels zijn in 3 standen vast te zetten:  

links, rechts of naar voren.

€ 1569,42* € 1899,00•

incl. BTW

*Prijs is excl. accu en oplader. 


